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W dniach 6-7 maja 2013 na Uniwersytecie Zielonogórskim od-

była się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona tematowi 
szczęścia. Konferencję zorganizowała Katedra Teorii i Filozofii Wy-
chowania UZ oraz Duszpasterstwo Akademickie „Stodoła”, które w 
strukturach uczelni funkcjonuje jako Katolickie Koło Studentów 
„PAIS”. Patronat naukowy nad konferencją objął Komitet Nauk Pe-
dagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Organizatorzy konferencji i 
prelegenci zamierzali uczynić przedmiotem swojej refleksji zagadnie-
nie szczęścia, które tak często poddawane jest bardziej dyskusji poza-
naukowej, subiektywnej i potocznej, niż stricte naukowej. Wydaje się, 
iż zamierzony cel udało się znacząco zrealizować.  

Szczęście, rozumiane w różnych jego kategoriach, pojęciach, 
konceptualizacjach, wyzwalało w prelegentach i uczestnikach debaty 
różnorodne skojarzenia i na ich podstawie wyciągnięto interesujące 
poznawczo wnioski. Kategoria szczęścia była odnoszona do relacji 
form, które z nim kontrastują, nierzadko także ścierają się z nimi i je 
niwelują (przejawy nieszczęścia). Przyglądano się kwestii przewidywa-
nia szczęścia, jego doświadczania (w szkole, rodzinie, pracy), odnaj-
dywaniu go w różnych formach rzeczywistości materialnej, duchowej, 
wskazując na czynniki i powody jego pojawiania się. Organizatorzy i 
prelegenci postawili sobie ambitny cel, aby dokonać recepcji stano-
wisk i kierunków, poglądów i idei, lansujących sposoby na osiąganie 
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szczęścia. Ponadto, próbowali przyjrzeć się współczesnej rzeczywisto-
ści społecznej, wydobywając z niej przejawy ludzkiego uszczęśliwienia, 
bądź jego braku – szeroko pojmowany dobrostan, zadowolenie ży-
ciowe, spełnienie, samorealizacja, sukces życiowy.  

Konferencja adresowana była przede wszystkim do pedagogów 
i socjologów, ale i do przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, 
które diagnozują i badawczo analizują tematykę szczęścia, jak również 
do wszystkich zainteresowanych niniejszą problematyką. Fakt, że ob-
radom towarzyszyło duże zainteresowanie społeczności akademickiej, 
medialnej oraz gości przybyłych na obrady spoza uczelni (wszystkie 
wystąpienia odbywały się w sesjach plenarnych), świadczy o tym, iż 
problem sam w sobie jest interesujący, tak poznawczo jak i egzysten-
cjalnie. Warto dodać, iż zarówno Komitet Organizacyjny jak i Komi-
tet Naukowy stworzyło wielu znanych i cenionych ludzi nauki, co 
może świadczyć o szerokim zasięgu i oddziaływaniu jakie towarzyszy-
ło przygotowanej i zrealizowanej konferencji. W skład Komitetu Na-
ukowego konferencji weszli: prof. zw. dr hab. Jarosław Koral, prof. 
zw. dr hab. Janusz Mariański, prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-
Winnicki, prof. zw. dr hab. Henryk Skorowski, prof. zw. dr hab. Ma-
rek Stanisław Szczepański, prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr 
hab. Krystyna Ablewicz – prof. UJ, dr hab. Mirosław Kowalski – 
prof. UZ, dr hab. Jarosław Macała – prof. UZ, dr hab. Ewa Narkie-
wicz-Niedbalec – prof. UZ, dr hab. prof. nadzw. Paweł Prüfer, dr 
hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – prof. US. Komitet Organizacyj-
ny konferencji tworzyli: dr hab. Mirosław Kowalski – prof. UZ 
(Przewodniczący konferencji), dr hab. prof. nadzw. Paweł Prüfer (Z-
ca Przewodniczącego), dr Anita Famuła-Jurczak (Sekretarz), mgr An-
na Dobrychłop (Sekretarz), dr Iwona Rudek, dr Ewa Kowalska, Mo-
nika Szymańska (przewodnicząca koła studenckiego KKS „Pais”).  

Obrady konferencyjne trwały dwa dni. Uroczystego otwarcia 
konferencji dokonała dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego profesor Ewa Narkiewicz-
Niedbalec. Pierwszego dnia cykl referatów rozpoczął prof. zw. dr hab. 
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Bogusław Śliwerski, wprowadzając w bardzo interesujący sposób 
obecnych w sali słuchaczy w problematykę tzw. bezstresowego wy-
chowania. Bezpośrednio po tym referacie odbyła się debata z udzia-
łem znanych w przestrzeni publicznej i naukowej uczestników. Deba-
ta pt. Szczęście „współcześnie” – ile ma imion? odzwierciedliła wielość sta-
nowisk i różnorodność percepcji problemu szczęścia. Debatę prowa-
dził przewodniczący konferencji profesor Mirosław Kowalski, formu-
łując intrygujące pytania, a tym samym zachęcając uczestników do 
wyrażania własnych poglądów. W spokojnej i kulturalnej atmosferze 
uczestnicy odsłaniali swoje subiektywne poglądy, ale także odnosili się 
do tych dziedzin życia i nauki, które są im bliskie. Zarówno kontekst 
medialny – reprezentowany przez dziennikarza TVP Andrzeja Locha, 
artystyczny – w ujęciu muzyka jazzowego Piotra Barona, ale także 
naukowy – w poglądach profesorów Krystyny Ablewicz i Bogusława 
Śliwerskiego odzwierciedliły różnorodność i wrażliwość na rozumie-
nie oraz opisywanie kategorii szczęścia. Konkluzją ponad godzinnej 
debaty były wypowiedzi różnych słuchaczy obecnych w auli i przysłu-
chujących się dyskusji.  

Sesję popołudniową pierwszego dnia konferencji, prowadzoną 
przez dr hab. Pawła Prüfera, otworzył wykład pedagoga z Białegosto-
ku doktora Jacka Zbigniewa Górnikiewicza. Prelegenci reprezentujący 
różne ośrodki naukowo-dydaktyczne zeprezentowali zróżnicowany 
obraz doświadczania i rozumienia kwestii szczęścia. Pojawiła się więc 
próba zdiagnozowania problemu w kontekście tzw. grup ryzyka (dr 
Beata Świątek) jak i w odniesieniu do promocji kobiecości, uwydatnia-
jąc szczęśliwość lub jej brak (mgr Martyna Strembska-Kozieł). Przed-
stawiono także pragnienie szczęścia jako zasadę rozwoju moralnego w 
pedagogice tomistycznej (dr Jarosław Horowski) oraz pojęcie idei 
szczęścia w aspekcie teologicznym z uzasadnieniem biblijnym (mgr 
Paweł Patrzylas). Próbowano zmierzyć się z koncepcją szczęścia bę-
dącego przyczyną twórczą i skutkiem artystycznym w trudzie powsta-
wania dzieła jazzowego (mgr Piotr Baron). Zdiagnozowano niektóre 
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poglądy i teorie socjologiczne aspirujące do nakreślenia projektu spo-
łeczeństwa szczęśliwego (dr hab. Paweł Prüfer).  

Drugiego dnia konferencji, zarówno prelegenci jak i słuchacze 
mogli doświadczyć bogatego dzielenia się i dyskutowania o szczęściu 
w kontekstach egzystencjalnych, pedagogicznych i społecznych. So-
cjologiczna analiza jakościowa wypowiedzi studentów z wybranych 
warszawskich uczelni na temat szczęścia (dr Tatiana Kanasz) zaini-
cjowała przedpołudniową sesję, którą moderowała dr Edyta Bartko-
wiak. Nie tylko społeczny, ale także osobisty wymiar szczęścia w kon-
tekście życia rodzinnego (dr Magdalena Idzikowska) oraz jego etycz-
no-społeczny wymiar (dr Monika Kaczor) były próbami zdiagnozo-
wania problemu w oparciu o aspekty językowe oraz definicje słowni-
kowe. Nie zabrakło refleksji opartych na solidnie przeprowadzonych 
badaniach jakościowych w odniesieniu do poczucia szczęścia i zado-
wolenia wśród osób starszych (dr Bożena Olszak-Krzyżanowska) oraz 
w obszarach niepełnosprawności umysłowej, gdzie fundamentalną 
rolę dogrywają epizody wzajemnego zaangażowania (mgr Agnieszka 
Jędrzejowska). Przedpołudniową wtorkową sesję zamknęła interesują-
ca dyskusja, w którą włączyli się także obecni w sali słuchacze.  

Ostatnią cześć konferencji prowadzoną przez dr Anitę Famu-
łę-Jurczak zdominowały interesujące aspekty szczęścia ujmowanego w 
kontekście teologicznym, religijnym, historycznym, psychologicznym i 
filozoficznym. Pojawiły się w kolejnych wystąpieniach kwestie dyle-
matyczne: czy szczęście może być jedynie transcendentne, wieczne (dr 
hab. Andrzej Draguła), oraz, czy jest ono przed nami skryte (mgr 
Dymitr Misiejuk). Dawniej i dziś można stawiać pytania o to, czy jest 
możliwe szczęśliwe dzieciństwo, czy jednak – dzięki obserwacji rze-
czywistości pedagogicznej – można bardziej wskazać na jego brak (dr 
Edyta Bartkowiak). Współczesność ciągle zastanawia, czasem i niepo-
koi, innym razem fascynuje – oto możliwe reakcje na problematykę 
tzw. LD – świadomego śnienia, co było konkluzją prowadzonych w 
tych dniach obrad o szczęściu (mgr Marcelina Jakimowicz).  
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Zarówno referaty przedstawione przez prelegentów, jak i dys-
kusje w sali konferencyjnej oraz nieformalne rozmowy podczas spo-
tkań przy posiłkach, odzwierciedliły fakt społeczny, mówiący o tym, 
że szczęście – pomimo swej nieprecyzyjności, ulotności i niedosta-
tecznie jasnych kryteriach dla naukowego procesu jego operacjonali-
zacji, może zajmować (i de facto zajmuje) umysły badaczy i ludzi, któ-
rzy na co dzień realizują swoją aktywność w odmiennych, często dia-
metralnie różnych kontekstach społeczno-kulturowych. Przywoływa-
ny często podczas konferencyjnych obrad Władysław Tatarkiewicz, w 
swoim traktacie o szczęściu powołuje się na Arystotelesa, który pró-
bując dociekać czym jest szczęście „Postawił pytanie, ale powstrzymał 
się od odpowiedzi. Dali ją natomiast różni późniejsi myśliciele” (W. 
Tatarkiewicz, O szczęściu, Wydanie II, Wiedza – Zawód – Kultura, Ta-
deusz Zapiór i Ska, Kraków 1949, s. 374). Można nieśmiało i z pokorą 
stwierdzić, iż obrady, jakie miały miejsce na Uniwersytecie Zielono-
górskim w dniach 6 – 7 maja 2013 roku stały się cenną kontynuacją 
wspomnianego dzieła. Nie dając jasnej odpowiedzi na tak ważki i jed-
nocześnie mało definiowalny problem jak szczęście, próbuje się jed-
nak mierzyć ludzka myśl z tym, za czym człowiek tęskni, czego szuka i 
do czego dąży. Wydaje się, iż przynajmniej jakiś z powyższych ambit-
nych planów i zmierzeń udało się z organizatorom i prelegentom kon-
ferencji pomyślnie zrealizować. Organizatorzy wyrażają wdzięczność 
zarówno władzom uczelni jak i wszystkim życzliwym osobom za 
wsparcie udzielone dla realizacji przedsięwzięcia.  

 
 


